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FSMAG: For someone who has been following your blog comes 
as no news that you used to work and live entirely differently. 
Would you mind sharing a bit about those times? How did you 
feel back then? 
ORSOLYA IVÁNYI: In fact, I worked in an office for 15 years, 
meaning I was a PR manager most of my life. It was very fashion-
able at that time and exactly what I was good at. I utterly enjoyed 
it. Looking back, I have to admit I loved being a workaholic and 
maxed it right out. It ticked all the boxes, good salary, lots of travel-
ling, exciting jobs, like organizing several events for Formula One 
drivers, once for instance, Rubens Barrichello took me on a few laps 
with a Ferrari in Modena. Also, thanks to the work I have a picture 
with Debbie Harry. I don’t regret any of those years.

• What was the moment when you felt you needed a change?
I know exactly when I made that decision. It was in 2011. I was just 
out of work, a project was over, I was thinking about what’s next and 
it occurred to me that it was time for me to become freelancer, since 
I worked enough for others. And just as I had made this decision, an 
opportunity in London came up. On that note, I had to postpone my 
freelancer-plan, because you can’t say no to London. So I moved.  
I rented a very expensive room in Notting Hill and realized, anything 
could happen there. Beside work I started a blog, writing about 
the things happened to me, places I went to over the weekends, 
what was going on at London Fashion Week and so on. That’s how  
I became a blogger which was not a stigma back then. And since 
I could and had already been writing, I decided to become a jour-
nalist. I took action and sent my motivation letter all over the place, 
introducing myself as a Hungarian freelancer journalist. Guess what, 
it worked. One week I was sitting at a Paul Smith press conference in 
a fancy hotel and the other week I was interviewing celebrity baker, 
cake designer Buddy Valastro. I came home from London in 2014 
with no job, no boyfriend, no money. I was 40 years old. I was over-
qualified, many would have hired me for unreasonably little money.  
I gave myself 3 months to find enough clients to make a living of.  
I was proud to have succeeded without any help, it was not easy, but 
I did it. I still have client who has been with me ever since.

FSMAG: Ha valaki olvassa a blogod, akkor jól tudja, hogy  
régebben egészen mással foglalkoztál és teljesen másként  
éltél. Mesélsz egy kicsit azokról az időkről? Hogy érezted  
akkoriban magad?
IVÁNYI ORSOLYA: Valóban, 15 évig voltam irodai munkás, ez 
azt jelenti, hogy életem nagyobb részében PR-menedzserként dol-
goztam. Akkoriban nagyon divatos volt, és én pont ehhez értettem. 
Nagyon élveztem. Visszagondolva is azt mondom, hogy én szerettem 
munkamániás lenni, kimaxoltam rendesen. Megvolt minden, jó  ze-
tés, sok utazás, izgalmas munkák, például sok Forma–1-es pilótának 
szerveztem eseményt, egyszer Modenában Rubens Barrichello is el-
vitt pár körre egy Ferrarival. Szintén a munkának köszönhetem, hogy 
van közös képem Debbie Harryvel. Nem sajnálom ezeket az éveket.

• Melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezted, változtatnod kell?
Pontosan tudom, mikor döntöttem így, 2011-ben. Éppen munka 
nélkül voltam, vége lett egy projektnek, gondolkoztam, hogyan  
tovább, és felmerült bennem, hogy itt lenne az ideje, hogy szaba-
dúszó legyek, eleget toltam mások szekerét. És amikor már eldön-
töttem, akkor jött egy londoni lehetőség. Így el kellett halasztanom  
a magánzást, hiszen Londont nem lehet visszautasítani. Tehát ki-
költöztem, kivettem egy méregdrága szobát a Notting Hillen, és 
rájöttem, hogy itt minden megtörténhet. A munka mellett elkezd-
tem a blogot írni, arról írtam, ami velem történt. Hogy hova járká-
lok hétvégente, mi folyik a London Fashion Weeken és hasonlók.  
Így lettem blogger, és akkor ez még nem volt szitokszó. Emellett 
eldöntöttem, hogy ha már tudok írni, akkor újságíró is leszek. Fog-
tam magam, és elküldtem minden létező helyre azt a levelet, hogy 
én egy szabad úszó magyar újságíró vagyok. Láss csodát, működött. 
Egyik héten Paul Smith-sajtótájékoztatón ültem egy fancy hotel-
ben, a másik héten Buddy Valastro sztárcukrásszal csináltam inter-
jút. Londonból 2014-ben jöttem haza, se munka, se pasi, se pénz. 
40 éves voltam. Túlképzett voltam, felvettek volna sokan méltány-
talanul kevés pénzért. Adtam magamnak 3 hónapot, hogy találjak 
annyi ügyfelet, hogy meg tudjak élni belőlük. Büszke voltam rá, 
hogy aztán mindenféle segítség nélkül sikerült, nem volt könnyű, 
de megcsináltam. Van olyan ügyfelem, aki azóta is megvan.

MA MÁR MUSZÁJ TÖBB FÓRUMON IS HALLATNI A HANGUNKAT, 
FŐKÉNT HA VÁLTOZÁSRA VÁGYUNK. A NEVERORDINARY BLOG 
SZERZŐJE, IVÁNYI ORSOLYA MÁR JÓ NÉHÁNY ÉVE EZT TESZI. Ő AZ 
ELSŐ NEGYVEN ÉV FELETTI INFLUENSZER MA MAGYARORSZÁGON.

THESE DAYS IT IS A MUST TO LET OUR VOICE HEARD THROUGH 
VARIOUS PLATFORMS, ESPECIALLY IF WE FEEL THE NEED FOR A 
CHANGE. THE AUTHOR OF NEVERORDINARY BLOG, ORSOLYA 
IVÁNYI HAS BEEN DOING SO FOR MANY YEARS NOW. SHE IS 
THE TOP OVER 40 INFLUENCER IN HUNGARY TODAY.

Szöveg Text by Balogh Edina / Fotó Photo by Gregus Máté / Smink Makeup by Rédli Ágnes  

Styling Styling by Höfler Laura / Helyszín Venue Marty’s kitchen&bar
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• Jelenleg Toscanában élsz, ez kicsit olyan, mint a romantikus 
regényekben. Boldog vagy? Hogy telnek a napjaid?
Igen, 3 éve augusztus 5-én fogtam magam, és 3 bőrönddel beültem 
egy autóba a pasi mellé, akit egy hónapja ismertem, és kiköltöz-
tem Toscanába, hogy megváltoztassam az életemet. Úgy voltam 
vele, hogy ha nem lépem meg, soha nem fogom megtudni, hogy 
mi lett volna. Az első évben kissé elfeledkeztem magamról. Mert a 
nagy megszokásban, tanulásban, megfelelésben a környezetemnek, 
a kedvesemnek, a háznak, én kicsit elvesztem. Megtanultam főzni, 
rendbe tartottam a 250 nm-es házat, ha kellett, tűzifát aprítottam, 
medencét tisztítottam, füvet nyírtam traktorral. Amúgy meg, tu-
dom, hogy kiváltságos vagyok, de ez nem egyenlő azzal, hogy az 
életem tökéletes, mint ahogy sokan hiszik, hogy én igazából egy 
gazdag olasz pasit kaptam ki. A férjem félig magyar, és sajnos nem 
gazdag. Ezelőtt sosem éltem vagy laktam együtt senkivel, ebben is 
elsőztem 42 évesen. Így kicsit tartottam tőle, de felesleges volt.

• Honnan jött aztán az ötlet, hogy 40+-os in�uenszer/blogger  
legyél?
Minden 2010-ben kezdődött, ott motoszkált bennem, hogy blogot 
kellene írni. Sok külföldi blogot olvastam, és szépen lassan érleltem 
magamban a Neverordinary oldal megszületését. Vicces, de ma 
már nem tudom megmondani, hogy miért akartam blogot indítani, 
de biztosan nem azért, hogy pénzt csináljak belőle. Meg akartam 
mutatni, hogy én bizony milyen szuper tartalmat tudok gyártani. 

• You currently live in Tuscany, it’s a bit like romantic novels. Are 
you happy? How are you doing nowadays?
Yes. 3 years ago, on 5th August, I jumped into a car with 3 suitcas-
es next to a guy I had known for a month and moved to Tuscany to 
change my life. I was convinced that if I hadn’t gone for it, I would 
have never known what would have happened. In the first year  
I kind of forgot about myself. I was busy with the everyday routine, 
studying, conforming to my surroundings, my boyfriend, the house 
we lived in and I happened to lose track of myself. I learned to 
cook, ran the 250sqm house, chopped wood, cleaned the pool, 
mowed the lawn with a tractor if I had to. I do realize that I’m priv-
ileged although my life is not perfect in a way that many believes; 
as far as they are concerned, I got myself a rich Italian guy. My 
husband is half Hungarian and unfortunately not rich. I had never 
lived with anyone before, I did it for the first time when I was 42. 
Therefore I was a bit afraid of it – for no reason, it turned out.

• How did you come to the idea to become a 40+ in�uencer/
blogger?
It all started in 2010. It kept rattling around in the back of my head 
to start writing a blog. I read many foreign blogs and the idea of 
Neverordinary started to come to life. It’s funny how I can’t recall 
the initial reason, but it was definitely not to make money out of it. 
I wanted to show how superb content I was able to come up with. 
In retrospect, my life was nowhere as exciting as it is now. I had 

SZOKNYA / SKIRT MAXMARA  WEEKEND
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already been living in Tuscany when my husband suggested to start 
writing about myself, the things happened to me over 40. I dug 
myself into the matter and realized that there was hardly anything 
written to for us, about us, nothing to get inspiration or advice from. 
The subject is inexhaustible, but I think women’s health is important, 
so menopause has been given prominent topics. I also formed a 
closed group in connection with this last September. I write a lot 
about how to live a fit and active life. Simultaneously with the blog, 
community building became a part of my life. It is the duty of wom-
en to help each other in today’s environment.

• How do you see the situation of aging people in Hungary and 
abroad?
Fortunately, something has started. Today’s forties and fifties are ex-
perimenters, courageous, adventurous. There are over 2k members 
in my closed group, sharing amazing stories of how age doesn’t 
matter and it is never too late to start anything. Yet there are very 
few contemporary newspapers and TV shows that address the over 
40 generation in the right manner. Old habits die hard but eventual-
ly they have to, like sit back and wait for the pension to arrive and 
not willing to take up on a new carrier anymore. That’s why good 
examples are needed to look good and be active at 60 or 70. In 
Italy I face those over 40-50 ladies, looking pretty, hair spot on, 
make-up on weekdays too. All this come effortlessly to them, they 
are confident and self-conscious. We need to regain this ability too.

Visszatekintve, korántsem volt 
annyira izgi az életem, mint 
most. Amikor Toscanában él-
tem már, a férjem egyszer azt 
javasolta: írjál magadról is, arról, 
hogy mi történik veled 40 fe-
lett! Beleástam magam a témá-
ban, és rájöttem, hogy nekünk, 
rólunk alig írnak, nincs miből 
inspirálódni, tanácsot kapni.  
A téma kimeríthetetlen, de fon-
tosnak tartom a női egészséget, 
ezért a menopauza kiemelt 
topikot kapott. A zárt csopor-
tot is ennek kapcsán hoztam 
létre tavaly szeptemberben.  
Sokat írok arról, hogyan lehet 
 tten, aktívan élni. A bloggal 
együtt bejött az életembe a 
közösségépítés is. A nők köte-
lessége, hogy segítsék egymást  
a mai környezetben.

• Hogyan látod az idősödő 
emberek helyzetét Magyar-
országon és külföldön?
Szerencsére valami elindult.  
A mai negyvenesek és ötve-
nesek kísérletező kedvűek, 
bátrak, vállalkozó szelleműek.  
A zárt csoportomban 2000 fe-
lett vagyunk, elképesztő szto-
rikat mesélnek a tagok arról, 
hogyan mutatják meg, hogy 
semmihez sem vagyunk öregek 
és sose késő bármibe belefogni. 
És mégis, nagyon kevés újság, 
tévéműsor szól kortárs és mai 
hangnemben a 40 felettiek-
hez. A rossz beidegződéseket 
ki kell irtani, pl. hogy már csak  
a nyugdíjat várjuk meg már nem 
akarok új karriert. Kellenek a jó 
példák, hogy 60 vagy 70 évesen 
is lehet jól aktívan élni. Olasz-
országban azt látom, hogy  
a 40-50 felettiek csinosak, haj 
belőve, smink hétköznap is. És 
erőlködés nélkül megy nekik, 
magabiztosak és öntudatosak. 
Nálunk ezt újra kell tanulni.

„Nincs 
jelentősége 
annak, 
hogy 
hány éves 
vagyok, 
így azt 
csinálok, 
amit 
akarok.”
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• Hogyan tudsz segíteni a téged olvasóknak?
Én kötelezővé tenném 40 körül az életmódváltást. Bizton állítha-
tom, hogy ha nem ismerkedem meg a férjemmel és nem költözöm 
ki, rossz vége lett volna. Nem foglalkoztam magammal, volt rajtam 
plusz 10 kiló, nem érdekelt, hogy egészségesen étkezzem. Negyven-
éves kor után ugyanis új lényegek jönnek, igenis át kell értékelni 
az életünket: kidobni, ami nem kell, új célokat kell keresni, újra ki 
kell találni magunkat, új szerepeket kell adni magunknak. Fontos 
lépcső, és itt tudjuk megalapozni, hogy mi lesz majd 10 vagy 20 év 
múlva. Saját magamon próbálom megmutatni, hogy én hogyan csi-
náltam. Életmódot váltottam, lefogytam, 25 év után ledobtam a fe-
kete hajszínt és rövid szőke lettem. Ma már szeretek tükörbe nézni.  
Akár meztelenül is!

• Sok rendezvényre, bemutatóra jársz. Mit látsz a divat-, szép-
ségiparban? Mennyire nyitottak az idősebb generáció felé?
Az olasz Vogue 2017-ben úgy gondolta, hogy eljött az idő, hogy 
komplett számot szenteljen a 60 év feletti nőknek. A címlapon  
Lauren Hutton szerepelt 73 évesen, így ezzel ő akkor elnyerte a 

„legöregebb nő Vogue címlapon” titulust. Később Jane Fonda vet-
te át a címet, a Vogue L’Oréal kooperációval készült címlapján 
szerepelt 81 évesen. Vagyis valami elkezdődött. Ahogy öregszünk, 
egyre magabiztosabbak leszünk, tudjuk, mi áll jól, tudjuk, mit aka-
runk, és nem félünk a korunktól. Többet is költünk magunkra, en-
nek ellenére, ha bemegyek egy üzletbe, a legtöbbször még mindig  
20 éves modellek vigyorognak rám a plakátokról. Azaz van még mit 
tenni! Magyarországon is vannak már jó példák, divattervezők, akik 
idősebb modelleket foglalkoztatnak, van már modellügynökség  
40 felettieknek, látni 40 pluszosokat címlapon lassan-lassan, bár 
nem szerencsés, hogy évtizedeket próbálnak leretusálni az arcukról.

• Mik a céljaid, terveid, mit szeretnél még véghez vinni?
Általában mindig tele vagyok ötletekkel, ezeket a legnehezebb kor-
dában tartani. Hamarosan elindul a YouTube csatornám, mert bár 
nagyon szeretek írni, úgy érzem, hogy új csatornák felé is érdemes 
lenne nyitnom. Az első adás a sminkelésről fog szólni. Ebbe a té-
mába mostanában vetettem bele magam, és úgy gondolom most, 
hogy 40 felett kötelező sminkelni, én egy jó sminktől szárnyalni 
tudok! Voltak már olvasótalálkozóim is, ezeket szeretném folytat-
ni, az igény is nagy rájuk. És természetesen ott van a Menopauza 
Cafe, ahol kötetlenül beszélgetünk a témáról, ezt is szeretném to-
vább vinni, meghívni vendég előadókat, orvosokat, hogy minél több 
információ álljon a nők rendelkezésére ezen a téren is. És minden 
nyáron megfogadom, hogy megírom a könyvemet, jövőre is így lesz, 
remélhetőleg be is fejezem majd egyszer. Benne lesz a saját történe-
tem, valamint a 40 feletti lét izgalmas kérdéseire és buktatóira adok 
tanácsokat, ötleteket. 

• Számodra mit jelent a kortalanság?
Azt, hogy igazából nincs jelentősége annak, hogy hány éves vagyok, 
így azt csinálok, amit csak akarok.  

• How can you help your readers?
I would make lifestyle changes around 40 mandatory. I can assure 
you that if I hadn’t met my husband and moved, it wouldn’t have 
ended well. I neglected myself, had an extra 10 kilos overweight, 
didn’t care about healthy diet. After the age of forty new things 
come to us and we really need to re-evaluate life: throw away what 
is not needed, look for new goals, reinvent ourselves, give our-
selves new roles. It is an important step, we can lay the foundation 
for what will be in 10- or 20-years’ time. I’m trying to show the way 
I did it. I changed my lifestyle, lost weight, ditched the black hair to 
short blonde. I like to look in the mirror now. Even naked!

• You go to many events and shows. What do you see in the 
fashion and beauty industry? How open are they to the older 
generation?
In 2017, Vogue Italy thought it was time to dedicate an entire issue 
to women over 60. The cover featured Lauren Hutton at the age of 
73, earning her the title of “oldest woman to ever grace the cover 
of Vogue”. Later Jane Fonda took over this title, appearing on the 
cover of Vogue in cooperation with L’Oréal at the age of 81. So 
something has started. As we grow older, we become more confi-
dent, we know what is good, we know what we want, and we are 
not afraid of aging anymore. We also spend more on ourselves, al-
though when I enter a store, most of the time, still twenty-something 
models are smirking back at me from the posters. So it is still a long 
way to go. There are already good examples in Hungary, fashion 
designers who employ older models, there is a model agency for 
over 40, you can see 40 plus models on covers every now and 
then, although it’s a shame that decades are being photoshopped 
off their faces.

• What are your goals, plans, what do you have yet to accom-
plish? 
Usually, I’m full of ideas and that makes it hard to keep track. My 
YouTube channel will be launching soon because even though  
I really enjoy writing, I feel it would be worth opening to new 
channels as well. The first broadcast will be about make-up. I have 
been digging myself into this topic lately and I think that over 40 
make-up is a must; the right make-up brings the best out of me!  
I have had readers’ meetings already, what I would like to continue 
since it shows a great demand for them. And of course there is the 
Menopause Cafe, where we talk about the topic informally, and 
I would like to take this further, inviting guest speakers, doctors, to 
provide as much information as possible for women on this subject 
too. Every summer, I promise myself to finish my book, so this this 
year won’t be otherwise, hopefully I will finish it once. It will include 
my own story and tips and ideas on the exciting questions and 
pitfalls of being over 40.

• What does timelessness mean to you?
It really doesn’t matter how old I am, so I do whatever I want.  




